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 الفتره المغطاه للتمرير/

0106الي اكتوبر  0101يوليو ن م   

:نا لمساهمي  

ة للتدريب تؤكد مجددا علي دعمها يسرني ان اؤكد ان األكاديمية الملكي

في مجاالت حموق   للميثاق العالمي لألمم المتحدة  للمبادئ العشرة

و العمل و البيئة و مكافحة الفساد  االنسان  

بفي هذا التمرير السنوي الخاص   

communication on progress 

مبادئه بشكل مستمر  أجراءاتنا لتحسين دمج الميثاق العالمي وفأننا نصف 

ا و عملياتنا اليومية نحن ايضا نلتزم في استراتيجية اعمالنا و ثمافتن

لنواتنا الرئيسية  نا باستخدامبمشاركة هذه المعلومات  مع مساهمي

 للتواصل 

 تفضلوا بمبول فائك االحترام 

 ممدم من 

 ميادة سيف الدين حسن

 رئيس مجلس ادارة األكاديمية الملكية للتدريب 

 

 

 



 حموق األنسان 

نؤكد ان جميع العاملين باألكاديمية يعملون بمكان امن و مناسب و 

 مصاحب للبيئة 

كما نموم بحماية العمال من التحرشفي مكان العمل بما في ذلن التحرش 

 الجسدي او اللفظي او الجنسي او النفسي او اساءة المعاملة او التهديدات 

كما نتخذ كافة التدابير للمضاء علي المكونتات  او التصاميم او العيوب ا 

االنسان اثناء  واالثار الجانبية  التي يمكن ان تضر او تهدد حياة  و صحة

تصنيع او استخدام او التخلص من المنتجات الضاره علي صحه العاملين 

 بممر االكاديمية 

 العمل 

تؤكد الشركة علي ان ال تشارن في اي شكل من االشكال في العمل الجبري 

 او االستبعادي

 كما تلتزم بالحد االدني لالجور بجمهورية مصر العربية 

رات المتعلمة بالتوظيف  و تستند الي معايير كما تلتزم الشركة بالمرا

 مناسبة و موضوعية 

 البيئة 

تلتزم االكاديمية بتجنب الضرر البيئي عن طريك صيانة جميع االجهزه و 

و نظام الحماية البيئية  المكيفات و الثالجات و كذلن لجميع عمليات االنتاج

 و منها مكافحة تلوث الهواء و النفايات و انظمه معالجة المياه 

كما تلتزم بتوفير اجراءات الطواري لمنع ولوع و مواجهه الحوادث التي 

 تؤثر علي البيئة و صحة االنسان 



كما تنفي االكاديمية استخدامها الي من المواد الكيماوية الضاره بالصحه 

و غيرها من المواد الخطره   العامه  

 

 مكافحة الفساد 

تحارب االكاديمية الفساد التعليمي و  كذلن الفساد االداري من خالل الميام 

بالتدريب المهني الذي يعتمد في الممام االول علي الممارسه للمهنه و 

 ليس التعليم النظري 

و الفرنسية  كما تتخصص االكاديمية بمجاالت محدده منها اللغه االنجليزية

و البرمجه و المونتاج و الجرافين و كلها مجاالت تتطلب العمل التطبيمي 

 و ليس التحريري او الحفظي 

 

 لياس النتائج 

لامت االكاديمية خالل العام الماضي بالمشاركه مع مركز االغاثه 

 الكاثوليكي بتدريب و تعليم الالجئين من دوله سوريا و السودان 

من الندوات التثميفيه و التدريبية و الورش المجانا  كما لامت بالكثير  

 كما لامت بتعيين احد الالجئين من السودان من ضمن فريك العمل

 وكذلن من سوريا بمسم السكرتيره 

كما لامت االكاديمية برفع االجور خالل الشهر الحالي تماشيبا مع ارتفاع 

 االسعار العامه بالدوله 

سيدات بمختلف االلسام و عدد  رجال  4ين عدد كما لامت االكاديمية بتعي

 كدعم منها للمراه 



كما لامت االكاديمية بعمد بروتكول تعاون مع   النمابة العامه لخبراء 

الملكية الفكرية  لتدريب و نشر ثمافه حفظ الملكية الفكرية لمختلف 

 المجاالت من خالل حمالت توعيه تثميفيه بالنوادي

العديد من البروتكوالت مع مختلف مراكز التدريب و كما لامت االكاديمية ب

 الجامعات الدوليه لنشر ثمافه العمل الجماعي

كما لامت بالعديد من الورش المجانا بمجال التسويك االلكتروني و 

 المونتاج و التربيه الذكية و العاللات العامه و الصحافة و الفوتوشوب 

صبات مهنيه خالل هذا العامكما تنفي االكاديمية تواجد اي امراض  أوا  

اما الغيابات تعتبر بمعدلها الطبيعي بسبب اعتزارات المدربين  لظروفهم 

 الخاصه و لكن ليس الي سبب اخر  


